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Cíle práce 

Práce si klade za cíl popsat a charakterizovat karyotypy a další chromozómové 

charakteristiky (tj. zejména distribuci genů pro ribozomální RNA, histonu H3 a pro U2 

snRNA) u dohromady celkem 12 druhů sklípkanů fylogeneticky bazálních čeledí 

Hexathelidae a Dipluridae, spolu se dvěma zástupci z jiných pavoučích skupin pro srovnání. 

Na základě výsledků pak autorka vyvozuje obecnější závěry ohledně trendů karyotypové 

evoluce zkoumaných druhů. Zvláštní zřetel je přitom kladen na evoluci pohlavních 

chromozómů. Bazální pozice výše uvedených čeledí sklípkanů naznačuje, že získané 

poznatky mohou být velmi významné pro rekonstrukci evolučního původu mnohdy až 

bizarně komplikovaných systémů pohlavních chromozómů pavouků, jakožto i dalších 

karyotypových znaků včetně modifikací meiotického dělení.  

 (Struktura (členění) práce, odpovídá požadovanému? ANO   

Rozsah práce (počet stran): 95 

Je uveden anglický abstrakt a klíčová slova     ANO    

Je uveden seznam zkratek?        ANO     

 

Literární přehled:  

   Odpovídá tématu?    ANO   

   Je napsán srozumitelně?   ANO  

   Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů?   ANO     

   Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? ANO  

 

Literární přehled je pojatý komplexně a je takřka vyčerpávající. Zde bych měl pouze výhradu 

k pasáži zabývající se strukturou genů pro rRNA a jadérka (podkapitola 2.2.5. Evoluce 

nukleolárních organizátorů; str. 23 a dále). Přijde mi, že zdroje zde citované jsou již relativně 

zastaralé. Postrádám zde začlenění aktuálnějších prací, které obsahují recentní a zpřesňující 

informace. Zejména pasáž popisující stavbu a funkci jadérka včetně některých zde 

lokalizovaných proteinů je vzhledem k charakteru práce relativně nadbytečná a bylo možné ji 

vynechat. Pakliže ji ale autorka zpracovala, je škoda, že jí unikly poznatky získané zejména 

v poslední dekádě, například týkající se vztahu jadérka k buněčné odpovědi na poškození 

DNA nebo k některým dalším klíčovým buněčným procesům. Jedná se o aktuálně intenzivně 

rozvíjená témata výzkumu (autorce bych proto rád doporučil např. recentní přehledovou 

práci: Crosstalk between the nucleolus and the DNA damage response - Ogawa a Baserga, 

Mol. BioSyst., 2017,13, 443-455) 

Materiál a metody: 

    Odpovídají použité metody experimentální kapitole?      ANO   

    Kolik metod bylo použito? 3  - preparace chromozómů, konvenční barvení Giemsou a 

fluorescenční hybridizace in situ (FISH) se sondami pro tandemově uspořádané repetitivní 

geny 

    Jsou metody srozumitelně popsány?    Z větší části ANO   



 

K této části mám následující připomínky: 

(1) Str. 30 – Dle mých zkušeností není nutné čekat s barvením chromozómů Giemsou do 

dalšího dne. 

(2) Str. 31 – podkapitola FISH s nepřímo značenou sondou – neuškodilo by přidat větu 

vysvětlující rozdíl mezi přímým a nepřímým značením hybridizačních sond a důvod, 

proč je v této práci použito zrovna značení nepřímé. 

(3) Str. 31 – u komerčních kitů není nutné vypisovat přesný protokol. Kromě jiného často 

obsahují zkratky pufrů, jejichž složení bývá firemním tajemstvím, a tak čtenáři stejně 

nic neřeknou. Stačilo by uvést, že kit byl použit „dle protokolu výrobce“, případně 

uvést jen modifikace postupu. 

(4) U sekvencí primerů a PCR produktů (např. str. 32) není označen směr sekvence, tj. 

5´a 3´konec. 

(5) Kapitola FISH (str. 34) – v první větě má autorka pravděpodobně na mysli 25 µg 

DNA lososích spermií, nikoliv ng. 

(6) Na rozdíl od většiny zbývajících pufrů, postrádám v práci zmínku o složení 

Denhardtova činidla  

 

K této části mám ještě výhrady a nejasnosti vztahující se ke konstrukcím sond pro mapování 

repetitivních genů - uvádím je v poslední části posudku. 

Experimentální část: 

    Je vysvětlen cíl experimentů?   ANO   

    Je dokumentace výsledků dostačující?     ANO       

    Postačuje množství experimentů k získání odpovědí na zadané otázky?   

    Převážně ANO, bohužel se autorce nepodařilo optimalizovat FISH se sondami pro 5S    

rDNA a U2 snDNA.  

     

Dokumentace výsledků tištěná na fotografický papír je více než dostačující, obrazové přílohy 

jsou prezentovány ve výborné (v podstatě publikační) kvalitě a toho si cením zejména 

s ohledem na fakt, že získat kvalitní chromozómové preparáty u pavouků není jednoduché.  

 

V rámci této části mi však není jasných pouze několik detailů a uvádím i některé připomínky: 

(1) Není mi úplně jasné, za jakým účelem autorka měřila poměr velikostí pohlavních 

chromozómů v rámci profáze I meiotického cyklu u některých pavoučích druhů 

(např. str. 37 a 51). V metodice ani posléze v diskuzi o tomto parametru již není ani 

zmínka. Zároveň zastávám názor, že metoda proměřování délky chromozómů obecně 

může sice pomoci zorientovat se v morfologických kategoriích chromozómů, ale 

systematické proměřování celého souboru metafází je nejen zbytečně časově náročné, 

ale není ani odpovídajícím způsobem efektivní, neb chromozómy jsou plastické a 

v každé metafázi mohou být jinak spiralizované či deformované.  

(2) Na str. 37 autorka uvádí, že je systém chromozómového určení pohlaví u druhu 

Harmonicon oiapoqueae patrný z metafází I a II. Obr. 4E však toto tvrzení 

nepodporuje a navíc v dalším odstavci je toto tvrzení vyvráceno ve větě: „V 

metafázích II jsou gonozomy X izopyknické a nelze je tedy odlišit od autozómů“. 

(3) U Obr. 7C je v legendě zmíněná trojúhelníková šipka s otazníkem mířící na SCP, 

v obrázku však tato šipka chybí. 

(4) U Macrothele sp. (Lombok) se na str. 63 uvádí, že pro sestavení karyotypu nebyla 

nalezena vhodná metafáze II. Přitom si myslím, že z metafáze II na obrázku 20D (str. 

65) by šlo zkusit karyotyp sestavit alespoň přibližně. 

(5) Na str. 68 se píše, že pohlavní chromozóm X se nachází většinou na periferii jádra. 



Zmíněný Obr. 23B tomuto pozorování ale neodpovídá. 

(6) Dle mého názoru, z obrázku 24A na str. 71 není úplně stoprocentně patrné, že 

karyotyp samce Gibbaranea bituberculata je složen z akrocentrických chromozómů. 

Diskuze: 

   Je opravdu diskuzí, nejde jen o konstatování vlastních výsledků?    ANO  

 Jsou výsledky porovnávány s literaturou?    ANO  

 Jsou uvedeny nějaké hypotézy či návrhy na další řešení problematiky?     ANO   

 

Diskuzi považuji za velmi zdařilou, nicméně pro snadnější orientaci by bylo vhodné do této 

části začlenit shrnující tabulku s přehledem karyotypovaných druhů a jejich cytogenetických 

charakteristik. 

Závěry (Souhrn): 

Jsou výstižné?    ANO  

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 

Diplomová práce má vysokou slohovou i odbornou úroveň, je přehledně a logicky členěná a 

velmi čtivě psaná. Rovněž bych chtěl zdůraznit, že všech 105 literárních zdrojů citovaných 

v textu naprosto precizně odpovídá seznamu citované literatury. V textu práce jsem navzdory 

jejímu rozsahu našel jen minimum překlepů, níže však upozorňuji na několik drobných 

formálních nedostatků a nepřesností: 

(1) Nejednotná terminologie. Jako příklad by mohlo posloužit: nukleolární organizátor 

vs. nukleolární organizátor jadérka (různě v textu, např. i v klíčových slovech), 

přičemž první termín je správně, zatímco druhý zbytečně obsahuje dvě slova téhož 

významu. Dále: „stříbření“ vs. „stříbření dusičnanem stříbrným“, přičemž první 

termín je příliš vágní. A do třetice: chromozómy párují end-to-end (anglismus; př. str. 

60) vs. asociace chromozómů konci ramen (str. 78)/prostřednictvím svých konců (str. 

82). 

(2) Nejasné vymezení termínu „štěpení chromozómu“ či „rozpad chromozómu“ (např. 

str. 17 a 75), přičemž autorka nepochybně myslí centromerické štěpení (tzv. fissions, 

jak později správně uvádí v textu, ale až na str. 19 a později znovu na str. 73) a 

nikoliv postupné delece částí chromozómu po dvouvláknovém zlomu jinde než 

v centromeře. Situaci dále ještě komplikuje zmínka o „štěpení“, tedy spíše 

fragmentaci holocentrických chromozómů (str. 80 a dále), což je zase úplně jiný 

případ s jinými karyo-evolučními důsledky.  

(3) Cizojazyčné zkratky by se neměly skloňovat, což se týká i zkratky NOR (z angl. 

Nucleolar Organizer Region), která se vyskytuje běžně v textu práce ve formě 

„NORů“, NORy“, „NORech“, apod. 

(4) Zkratky morfologických kategorií chromozómů tak, jak je uvádějí Levan et al. 

(1964), jsou označovány malými písmeny (tedy m, sm, st, t) a kapitálky jsou 

vyhrazeny pro mediocentrické „M“ a telocentrické „T“ chromozómy. 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

Cíle práce byly podle mého názoru splněny, výsledky významně přispívají k pochopení 

evoluce karyotypů pavouků, i když pro dosažení komplexnějších představ o evoluci 

karyotypu sklípkanů skupiny Mygalomorphae bude při počtu 2700 druhů ještě zapotřebí 

enormního úsilí, včetně nutnosti využití širší škály cytogenetických či cytogenomických 

metod. Autorka svými výsledky dokázala, že si osvojila základní metody cytogenetické 

analýzy včetně de novo konstrukce a optimalizace přípravy u pavouků dosud neaplikovaných 

hybridizačních sond pro FISH, což bývá proces nezřídka kdy komplikovaný a prověří 

schopnosti experimentátora i jeho trpělivost. Poprvé tak byla použita u pavoukovců FISH se 

sondou pro histon H3. Jen je škoda, že se podařilo dosáhnout výsledků pouze u dvou 

studovaných druhů pavouků a optimalizace sond pro 5S rDNA a U2 snDNA se nepodařila 



vůbec. Dále byl odhalen vysoký rozsah diploidních počtů chromozómů u studovaných 

skupin, včetně nálezu nejvyššího 2n u pavouků vůbec (2n=132) a rovněž systém 

mnohočetných pohlavních chromozómů s největším dosud popsaným počtem gonozómů X. 

Práce je proto velice přínosná a výsledky, které zahrnuje, by se měly co nejdříve publikovat.  

 

Závěrem bych chtěl zdůraznit, že se jedná se o vynikající práci z oblasti srovnávací 

cytogenetiky a výše vytčené nedostatky a připomínky by proto měly spíše pomoci autorce do 

budoucna a v žádném případě by neměly být na překážku pozitivnímu hodnocení této studie. 

Práci rozhodně doporučuji k úspěšné obhajobě.  
 

Otázky a připomínky oponenta: 

Připomínky: 

(1) Str. 25 – výčet metod pro vizualizaci NOR není úplný. U některých organizmů (např. 

u ryb) bývají oblasti NOR asociované s GC-bohatými sekvencemi, a tudíž je lze 

vizualizovat pomocí GC-specifických fluorochromů, např. Chromomycinem A3. 

(2) Str. 26 – věta „“Mezi nejčastěji používané markery u živočichů patří obecně oblasti 

repetitivní DNA, jako jsou např. geny pro rRNA a snRNA, histonové geny či 

telomerické repetice.“ nečekaně není následována výčtem odpovídajících 

citovatelných zdrojů. 

(3) Str. 27. – práce Cabral-de-Mello et al. 2011 odkazuje sice na četné další práce, ale 

sama se věnuje mapování histonových genů pouze u brouků. Zde by bylo proto 

vhodnější uvést „Cabral-de-Mello et al. 2011 a práce zde uvedené“. 

(4) Věta na str. 77 (Diskuze): S faktem, že pavouci často vykazují pozitivní 

heteropyknózu pohlavních chromozomů v průběhu meiotického dělení, by měl být 

dle mého názoru čtenář seznámen již v úvodu práce, neb je tato charakteristika 

pavoučích gonozómů často zmiňována ve výsledkové části, a tudíž by bylo 

usnadněno pochopení textu. 

(5) Na str. 81 (Diskuze) autorka zmiňuje, že mnohočetné pohlavní chromozómy 

zahrnující chromozóm Y se vyskytují i u jiných živočichů. Zde v tomto kontextu 

citelně postrádám odkaz na klasický případ mnohočetných pohlavních chromozómů 

ptakopyska. 

 

Otázky: 

(1) Podkapitola „Evoluce pohlavních chromozómů“ (str. 15 a dále) obsahuje některé 

vágní formulace, nepřesnosti a chybí zde důležité informace. Např. autorka uvádí, že 

„V prvé řadě došlo po transformaci na gonozomy k supresi rekombinace mezi 

párovým a nepárovým pohlavním chromozomem…“, ale už neuvádí, proč je zde 

suprese rekombinace vlastně tolik důležitá. Mohla by prosím autorka tuto informaci 

doplnit? 

(2) K té samé podkapitole bych si dovolil ještě jednu otázku, konkrétně k pasáži na str. 

16, kde se píše:“ K rozrůzňování nepárových pohlavních chromozomů docházelo 

díky procesům jako je Mullerova rohatka či genetický hitchhiking (Clark & Wall 

1996). V extrémním případě nastala úplná ztráta pohlavního heteromorfního 

chromozomu v důsledku jeho degradace (Charlesworth et al. 2005)“ jsou poměrně 

vágní. Kromě jiného se zde neuvažuje celá řada dalších procesů a mechanizmů 

působících v pozadí diferenciace gonozómů. Ty v konečném důsledku sice vedou 

k degeneraci nepárového pohlavního chromozómu, ale nemusí nutně vést k redukci 

jeho velikosti (někdy je tomu právě naopak). Dovedla by autorka objasnit, na které 

procesy zde narážím a doložit jeden konkrétní případ z živočišné nebo rostlinné říše, 

kde tyto procesy vedly k nápadnému zvětšení velikosti nepárového pohlavního 



chromozómu? 

(3) Na str. 21 (a později rovněž v diskuzi) je charakterizováno tzv. difúzní stádium. 

Autorka zde zmiňuje, že tato modifikace meiotického dělení byla pozorována u 

některých pavouků (a později ji odhaluje u druhů studovaných v této práci). Z textu (a 

ani z následné diskuze) však není zřejmé, zda-li byla tato zvláštnost pozorována i u 

jiných pavoukovců. Mohla by autorka tuto informaci doplnit? 

(4) Rád bych se ještě zeptal na metodickou část: Proč není uvedená délka a sekvence 

fragmentu genu pro 18S rRNA použitého pro experimenty FISH v této práci? Není 

tudíž zřejmé, proč byl fragment 18S rDNA značen nick translací, zatímco fragment 

obsahující gen pro histon H3 byl značen pomocí PCR. Vyzkoušela autorka sondu pro 

histon H3 označit také pomocí nick translace (i přes relativně krátkou velikost 

fragmentu), zda-li by nedosáhla robustnějšího značení, a tedy při FISH potenciálně i 

reprodukovatelného výsledku?  

(5) Neúspěšná hybridizace sondy pro histon H3 na příbuzné druhy se dá vysvětlit 

variabilitou v sekvencích DNA genů pro histony, která je umožněna degenerací 

genetického kódu (zatímco na úrovni proteinu je sekvence aminokyselin v histonech 

konzervativní). Existuje ale ještě možnost, že sonda na příbuzný druh hybridizovala, 

ale přesto se jí nepodařilo detekovat. Čím by se takový případ dal vysvětlit? Jakou 

moderní cytogenetickou metodou by to šlo ověřit? 

(6) Z práce nevyplývá, zda-li v rámci neúspěšné amplifikace genů pro 5S rRNA a U2 

snRNA (a u některých druhů taky pro histon H3) byly zkoušeny různé optimalizace 

protokolu jako např. teplotní či koncentrační gradienty PCR či aplikace jiných 

primerů. Osobně mohu doporučit primery pro U2 snDNA publikované v práci Bueno 

et al. 2013 (PLoS ONE 8(6): e66532) zaměřené na sarančata. Tyto byly s úspěchem 

aplikovány na ryby, proto možnost jejich úspěšného použití u pavouků vidím jako 

značně reálnou. 

(7) Na str. 74 (Diskuze) – autorka při srovnávání karyotypů pavouků čeledi Dipluridae 

uvádí, že na utváření karyotypu se mohly vedle fúzí uplatňovat i pericentrické 

inverze. S hypotézou souhlasím, nicméně mohla by autorka uvést ještě nějaký jiný 

možný mechanizmus, který může vést ke změně pozice centromery, aniž by se 

změnilo 2n v karyotypu? 

(8) Problematika nediferencovaných párů pohlavních chromozómů (SCP) u sklípkanů je 

velice pozoruhodná a nepochybně vyžaduje navazující analýzy. Autorka ve své práci 

však nenastínila, jakým směrem by se měly takové analýzy ubírat a zda-li její 

pracovní tým či ona sama plánuje toto téma více do hloubky analyzovat. Každopádně 

bych se chtěl zeptat, jaké moderní molekulárně cytogenetické metody by byly pro 

tyto účely vhodné.  

 

Návrh hodnocení oponenta (známka nebude součástí zveřejněných informací) 

 

X  výborně    

Podpis oponenta: 

 
 

 


